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Vážení spolubratři a vážené spolusestry,
vážení přátelé a příznivci Vojenského a špitálního řádu  
sv. Lazara Jeruzalémského,

vítejte znovu u dalšího čísla řádového časopisu Reunion. Na 
konci každého roku máme tendenci hodnotit uplynulých 365 
dnů. Přemýšlíme o tom, co se nám povedlo, a co naopak ne, 
zda se splnila naše očekávání, i o tom, jak se proměnil svět.

Na řadu přichází také skládání účtů, a to nejen pro účetní 
uzávěrku, ale především ze závazků morálních a duchovních. 
Těch bylo v posledním roce více než mnoho. 

Radost z uvolnění posledních pandemických opatření na konci 
února přerušila ruská invaze na Ukrajinu, což nás postavilo 
před zcela nové výzvy na poli humanitární pomoci, charity, 
a neméně důležité modlitby. 

České velkopřevorství bylo s pomocí mezinárodního řádu 
schopno zorganizovat mimořádně úspěšnou finanční 
sbírku, která umožnila dodat na Ukrajinu několik kamionů 
humanitární pomoci, a také pomoci uprchlíkům přímo na 
hranicích válečného konfliktu.

Tam však pomoc nekončila, ale navazovala přímo v naší vlasti, 
kde se podařilo ubytovat a dlouhodobě podporovat několik 
desítek uprchlických rodin. Zároveň pokračovalo mnoho 
menších charitativních projektů, a nebylo zanedbáno ani 
zachování řádových tradic, bohoslužeb, charitativních koncertů  
a vzpomínkových aktů.

O části z toho jste se mohli dočíst již v předchozím čísle 
Reunionu, tu další vám předkládáme nyní. Věříme, že naše 
letošní služba obstojí se ctí v očích Božích, a všem, kteří k ní 
jakýmkoli svým dílem přispěli, ze srdce děkujeme.

Kéž je nový rok pro nás všechny stejně úspěšný na poli 
pomoci, ale o něco klidnější jak v našich srdcích, tak v celém 
světě... 

ATAVIS ET ARMIS!

Drazí moji v Kristu,

v době adventní jsme spolu s celou svatou Církví vroucně vzývali 
Pána, aby z nebe sestoupil a přišel. Nyní prožíváme ten čas, kdy: 
„Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Slavíme tak s
nevýslovnou radostí jeho narození. Připomínáme si, že Boží Syn 
se stal člověkem, aby nám dal účast na svém vlastním božském 
životě, který prožívá navždy v lůně Otcově.

Díky jesličkám v našich kostelích můžeme znovu spatřit tento 
nesmírný kontrast mezi chudým nebeským dítětem, které se 
rodí ve chlévě v Betlémě, a mezi tituly, které mu po právu
náleží, a kterému připisuje prorok Izajáš: vládu na jeho rameni 
a jména mocný Bůh, podivuhodný rádce, otec věčnosti, kníže pokoje.

Všechna tato a další božská jména mu navěky přísluší, neboť jeho království nebude mít konce. 
Protože se ale počal z Ducha Svatého, současně s tím, jak oslavujeme jeho lidské zrození z Panny 
Marie, vyznáváme také, že se zrodil z Otce přede všemi věky. Je sice nově narozený, zavinutý v 
plenkách a položený do jeslí, ale současně zde byl již od věčnosti. Je to Král Izraele, Spasitel světa.

Vánoce nás tak vyzývají, abychom hlásali toto děťátko nejen jako romantický symbol, ale jako 
poznaného Mesiáše, a to s plnou velikostí jeho božství, spolu s nádherou a vznešeností jeho poslání, 
které právě v Betlémě začíná.

Vánoční nadšení má pramenit z radosti, že máme Spasitele. Mimo velikonoční radost, s jakou 
opěvujeme Kristovo vítězství nad smrtí, nemáme větší radosti nad tu, že můžeme každý rok oslavit 
naplnění proroctví, ve kterém začíná svůj pozemský život Emanuel - Bůh s námi. 

Týká se to nás všech, a proto nám to důrazně připomíná katolická liturgie. Po oktávu Narození Páně 
přichází na řadu slavnost Epifanie, kdy přicházejí svatí Tři králové od Východu. To má symbolizovat 
rozšíření spásy do všech končin země. Církev takto slaví odlesk tajemství vtělení Boha, které se 
odráží v životě každého z nás.

Vánoce mají být také časem naplnění naší vnitřní duchovní obnovy, na kterou jsme se připravovali 
po celý advent. Tedy žít více zbožně a spravedlivě, abychom dosáhli odplaty věčné, neboť jsme 
Kristovým majetkem, pro kterého máme žít i umírat. Dosažení tohoto cíle vám všem do nového 
ruku srdečně přeji, a v modlitbě vyprošuji.

J.M.can. Jiří Hladík, O.Cr, ECLJ
úřadující duchovní převor Českého velkopřevorství



 

 uchovní život je základním 
pilířem vnitřního fungování 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského. 
Z vůle velmistra a generální 
kapituly na něj proto bude po 
další funkční období dohlížet 
několik lazariánských kněží.

Duchovním velkopřevorem bude  
Jeho Milost Bernard Lorent, 
GCLJ, opat belgického kláštera  
Maredsous, který bude pomáhat 
s praktickým duchovním řízením 
řádu J.Em. kardinálu Kambandovi.

Jeho zástupcem a kaplanem 
mezinárodní řádové vlády 
bude R.D. Simon Henry, ECLJ, 
farář arcidiecéze liverpoolské.

V Českém velkopřevorství má 
duchovní záležitosti nadále na

NOVÝ DUCHOVNÍ PROTEKTORNOVÝ DUCHOVNÍ PROTEKTOR
A GENERÁLNÍ KAPLAN ŘÁDUA GENERÁLNÍ KAPLAN ŘÁDU

ss
starost úřadující duchovní převor 
J.M.can. Jiří Hladík, ECLJ, 
probošt litoměřické kapituly. 

Jeho zástupcem pro mezinárodní 
koordinaci duchovního života 
s J.Em. kardinálem Kambandou  
a  velkopřevorem Lorentem bude   
P. Zachariáš Tomáš Kristek, ECLJ.

Prosíme, pamatujme na naše 
duchovní pastýře v modlitbě.

Panno Maria,
Tys byla dána za matku všem 

kněžím. Prosíme Tě,  
přimlouvej se za ně a vyprošuj 

jim ducha služby,  
aby po vzoru Tvého Syna  

horlivě a svědomitě pracovali  
na vinici Páně, a neúnavně tak  

šířili Boží království. 
Amen.

  požehnáním Svatého otce 
 Františka jmenoval 50. 
velmistr řádu J.Ex. Jan hrabě 
Dobrzenský z Dobrzenicz dne  
10. srpna 2022  nového duchovního 
protektora a generálního kaplana 
Vojenského a špitálního řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského J.Em. 
Antoina kardinála Kambandu, 
arcibiskupa Kigali ve Rwandě. 
Ten v obou funkcích nahradil 
J.Em. Dominika kardinála 
Duku, který  odstoupil na 
začátku minulého roku.

Kardinál Kambanda se narodil 
10. listopadu 1958. Po studiích 
byl vysvěcen na kněze 8. září 
1990 papežem sv. Janem Pavlem 
II. Následně pokračoval ve  svých 
studiích v Římě, kde dosáhl 
doktorátu teologie. Roku 1994 
byla celá jeho rodina vyvražděna 
při velké rwandské genocidě.

Po jejím skončení se vrátil do 
vlasti, kde působil nejdříve 
jako ředitel diecézní charity 
a přednášel morální teologii. 
Následně působil jako rektor 
hlavního semináře v zemi. 

7. května 2013 byl  jmenován 
sídlením biskupem Kibungu,  

o pět let později pak arcibiskupem  
v Kigali. Dne 25. října 2020 jej papež 
František jmenoval kardinálem  
a svěřil mu do péče římskou 
baziliku sv. Sixta Většího.  Současně 
působí také v Kongregaci pro 
evangelizaci národů a Kongregaci 
pro katolickou výchovu.

Do funkcí byl uveden při 
slavné mši svaté v katedrále 
Svatého Kříže ve francouzském 
Orléansu, kde z rukou velmistra 
Dobrzenského přijal  duchovní 
velkokříž a stal se tak řádovým 
prelátem v nejvyšší hodnost.

Jeho jmenování je posilou  pro misijní 
a charitativní část našeho řádu 
působícího na území Afriky. 
Je pro nás nejenom poctou  
a projevem důvěry Svatého Stolce, 
ale také závazkem. Z obou důvodů 
se velmi těšíme na naši spolupráci.

DUCHOVNÍ VEDENÍ ŘÁDUDUCHOVNÍ VEDENÍ ŘÁDU

DD
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                 enerální kapitula  našeho 
řádu se konala ve francouzském  
Orléansu 13. až 16. října tohoto 
roku. Zúčastnilo se jí přes 160  členů  
a kandidátů řádu ze všech světových 
velkopřevorství. Organizace se 
ujalo    velkopřevorství Francie 
pod vedením J.K.V. prince 
Charles-Philippa d’Orléans.

První den kapituly patřil  
radosti z opětovného setkání, 
neformálním rozhovorům a  také 
seznamování s novými členy řádu.

Jednací dny započalo zasedání 
u takzvaných kulatých stolů,  
ve kterém byla probírána 
dosavadní činnost a budoucnost 
řádu v oblastech tradice, 
charity a duchovního života.

Po diskuzi bylo určeno několik cílů, 
kterým se budeme v dalších letech 
věnovat. Je to především snaha 
o účinnější charitativní činnost 
pod vedením nově jmenované 
špitálnice řádu Dame Kamily 
Malinské, DCLJ, větší propagace 
řádového života i jeho činnosti,  
a organizace více duchovních 
aktivit i mezinárodních poutí na 
svatá místa katolického světa.

8
Atavis et Armis!Atavis et Armis!

Hlavní procedurální událostí 
kapituly bylo zasedání rytířů a dam 
na zámku La Ferté-Saint-Aubin, 
kteří hlasováním jednoznačně 
potvrdili  prodloužení funkčního 
období  velmistra Jeho Excelence 
Jana hraběte Dobrzenského  
z Dobrzenicz na další tři roky.

Při následné vigilii v nedalekém 
kostele  sv. Michaela došlo  
k tradičnímu obnovení řádových 
slibů současných členů, a také 
ke složení slibů postulantů, kteří 
jsou do řádu nově přijímáni.

Vrcholem byla sobotní pontifikální 
mše svatá v orleánské katedrále 
Svatého Kříže. Při ní došlo k 
několika důležitým událostem.

Tou nejdůležitější bylo opětovné 
provolání velmistra a jeho opětovné 

složení slibu pro další období vlády.

Následně byl  do své funkce 
slavnostně uveden a církevním 
řádovým velkokřížem dekorován 
nový duchovní protektor  
a generální kaplan řádu J.Em. 
Antoine kardinál Kambanda. 

Církevní velkokříž obdržel také 
nový duchovní převor polského 
velkopřevorství Jeho Excelence  
Krzysztof Włodarczyk, sídelní 
biskup diecéze bydhošťské.  

Další součastí bohoslužby bylo 
přijímání nových řádových členů. 
České velkopřevorství posílil nový 
řádový bratr Fr. Adam Svadbík, BLJ.   

Povýšeni byli:
do hodnosti rytíře-komtura  
Chev. Pavel Kavínek, KCLJ
do hodnosti rytíře  
Chev. Martin Vlček, KLJ

Chev. Miroslav Hoza, KLJ
obdržel z rukou velmistra 
mezinárodní záslužný kříž za 
svou mnoholetou obětavou práci 
pro řád a naše velkopřevorství.

Kapitulu zakončila mše svatá 
celebrovaná v kostele svatého 
Petra v historickém řádovém sídle 
v Boigny-sur-Bionne u Orléans.

ATAVIS ET ARMIS!ATAVIS ET ARMIS!
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GENERÁLNÍ KAPITULA OČIMA GENERÁLNÍ KAPITULA OČIMA 
NOVÉHO NEJMLADŠÍHO ČLENA NOVÉHO NEJMLADŠÍHO ČLENA 

VELKOPŘEVORSTVÍVELKOPŘEVORSTVÍ

FF  r. Adam Svadbík, BLJ  
z brněnské komendy byl po 
vykonaném postulátu na letošní 
generální kapitule v Orléansu 
přijat do řádu, a ve věku 19 let 
se tak stal nejmladším členem 
našeho českého velkopřevorství.  
O svých zážitcích se rozpovídal v 
krátkém rozhovoru pro Reunion.

Jaké jsi měl první pocity po 
příjezdu na generální kapitulu?

Když jsem dorazil na hotel, dolehla 
na mě velká nervozita. Přijel jsem 
poměrně brzy a z přítomných jsem 
znal jen Jeho Excelenci velmistra 
Jana, zatímco všichni ostatní, 
co přijeli též dřív, se již srdečně 
zdravili a družně bavili. Doufal 
jsem, že mě brzy přijede “zachránit” 
někdo z českého velkopřevorství 
a naštěstí se tak stalo.

Poznal jsi také zahraniční členy 
řádu?

Ano, také ostatní členové řádu – 
teď myslím Francouzi, Belgičané 
a mnozí další, na mě byli velice 
milí, a nejen z jazykového 
hlediska nápomocní, takže 
jsem se rychle stihl seznámit 
s pro mě novými tvářemi.

Co Tě z čtyřdenního programu 
kapituly nejvíce zaujalo?

Když pominu mši svatou  
v katedrále, tak jsem si užil diskusi 
během kulatých stolů. Mít možnost 
debatovat s ostatními na téma 
historie a budoucnosti řádu jako 
se sobě rovnými - byť jsem byl v tu 
chvíli jen postulant - a prezentovat 
vlastní návrhy s možností si 
zároveň poslechnout zkušené 
dámy a rytíře bylo skutečně 
velmi zajímavé a přínosné.

Jak jsi prožil obřad přijmutí do 
řádu při mši svaté?

Řekl bych, že možná i předčil má 
očekávání. Samotná atmosféra 
uvnitř orleánské katedrály Svatého 
Kříže byla impozantní. Do řádu 
jsme byli na místě přijati dva. Kromě 
mě ještě jeden mladý Belgičan.

Oba jsme pociťovali drobnou 
nervozitu. Já hlavně z organizace 
– kam mám jít, kdy a co mám říct 
– ale nakonec to všechno dopadlo 
dobře, za což jsem moc vděčný.

Mše svatá byla krásná, mohl 
jsem si během ní procvičit 
francouzštinu a latinu, takže 
to mělo i tento pěkný přesah.

Řád působí v okolí Orléansu 
od 12. století, jak se Ti líbilo 
samotné historické město?

Bylo nádherné. Bohužel jsem 
musel z časových důvodů odjet z 
Orléansu již v neděli brzo ráno, 
a nestihl jsem se tak podívat 
do historického řádového sídla 
Boigny-sur-Bionne. Namísto 
toho mě čekala dvacetihodinová 
cesta autobusem zpět do Brna. 
Nikdy ale nemůžeme mít vše, 
takže jsem rád za to, co jsem stihl.

Pokud bys měl celou generální 
kapitulu krátce shrnout, co bys 
považoval za to pro Tebe osobně 
nejpřínosnější?

Možnost bavit se s lidmi z celého 
světa, kteří do Orléans přijeli  
a tvoří jednu velkou komunitu. 
Bylo to krásné. Přišlo mi to jako 
setkání velké rodiny, do které 
jsem byl přijat, což krásně značí 
i má nová hodnost – přijel jsem 
jako postulant, vrátil jsem se jako 
bratr. Díky navázanému nebo 
prohloubenému přátelství se všemi 
rytíři, dámami, sestrami a bratry 
nejen z českého velkopřevorství, 
ale ze všech koutů světa, jsem tak 
mohl prožít nezapomenutelný 
a obohacující zážitek.

14 15
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ŘÁDOVÝ DENŘÁDOVÝ DEN
O SVÁTKU SVATÉHO LAZARAO SVÁTKU SVATÉHO LAZARA

Letošní řádový den a svátek sv. Lazara Jeruzalémského jsme oslavili v sobotu  
17. prosince v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech. 

Mše svatá, kterou celebroval řádový prelát P. Zachariáš Tomáš Kristek, ECLJ, byla 
sloužena za jednoho z obnovitelů Českého velkopřevorství - J.M.can. Antonína  

Bořek-Dohalského, GCLJ, od jehož mučednické smrti letos uplynulo 80 let. 

Právě na odkaz oběti jeho a dalších národních hrdinů upomíná zdejší Památník 
národního útlaku a odboje, který jsme po bohoslužbě navštívili. Řádový den 

zakončil společný oběd.

Mši svatou hudebně doprovodil řádový sbor Ensemble Lazarus  
pod vedením Marie Vozkové.

Atavis et Armis!
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SETKÁNÍ VELKOPŘEVORSTVÍ  SETKÁNÍ VELKOPŘEVORSTVÍ  
NA ZÁMKU CHOTĚBOŘNA ZÁMKU CHOTĚBOŘ

  a  pozvání J.  Exc.  Jana  
  hraběte Dobrzenského z 
Dobrzenic, velmistra a českého 
velkopřevora, se v sobotu  17 . září 
uskutečnilo neformální setkání 
členů Českého velkopřevorství. 
Započato bylo slavením  mše, 
kteoru celebroval duchovní 
převor J.M.can. Jiří Hladík, ECLJ
za živé a zemřelé členy řádu.

„Kristus proměnil kříž z nástroje 
krutého umučení v nástroj věčné 
spásy. Nebojme se vzít si svůj kříž,“ 
řekl ve své homilii. Nést kříž jsme 
povoláni i v našem řádu. Neseme 
ho v rámci našich životů i v řádové 
symbolice na znamení vyznání 
naší víry. A také jako připomínku, 

že své kříže nesou i naši bližní.
Pomáhat potřebným nést jejich 
kříž je trvalým posláním našeho 
řádu a bylo rovněž i předmětem 
odpolední diskuse celého setkání. 

Řádovou činnost za první část roku
zhodnotila kancléřka Dame Kamila 
Malinská, DCLJ. České velkopřevorství 
pokračuje v pomoci malým pacientům 
opařanské Dětské psychiatrické 
nemocnice a rozhodlo se podpořit 
uprchlíky a oběti války na Ukrajině. Do 
této pomoci se rovněž bohatě zapojily 
i další národní jurisdikce celého řádu.

Děkujeme zaspolečně strávený čas a 
našemu velmistrovi za rodinné prostředí  
a zázemí, které pro nás připravil.

NN

PIETNÍ AKTPIETNÍ AKT
V MILOVICÍCH V MILOVICÍCH 

Na vojenském hřbitově dnes 
odpočívá přes šest tisíc osob. 
Z toho 5170 italských, 521 
ruských a 51 srbských vojáků. 

Za první světové války bylo v 
Milovicích internováno přes více 
než dvacet tisíc zajatých vojáků, 
z nichž mnoho zemřelo na 
následky tyfové epidemie a hladu. 

Právě zde jim již více než před sto 
lety duchovně a hmotně sloužil jako 
tehdy mladý kněz také pozdější 
arcibiskupský kancléř, kanovník 
a řádový prelát Msgre. Antonín 
hrabě Bořek-Dohalský, OSLJ, 
který sám zahynul při další světové 
válce v koncentračním táboře 
Osvětim. Účast na pietním aktu 
je pro české velkopřevorství více 
než vzpomínkou, je to předvším 
závazek pokračovat v jeho stopách.

DD   ne 5. listopadu se  
   České velkopřevorství 
           opět připojilo k účasti na 
pietním aktu na vojenském hřbitově 
v Milovicích na Nymbursku. 
Mohli jsme tak osobně a na místě 
vzpomenout na všechny zemřelé 
válečné zajatce na posvátném 
místě jejich posledního odpočinku, 
za což jsme nesmírně vděční.

Letošního pietního aktu se opět 
zúčastnil italský velvyslanec 
Jeho Excelence Mauro Marsili, 
zástupci Armády ČR, místní 
samosprávy, dobročinných 
organizací a církve. Po ukončení 
pietního aktu byla celebrována 
zádušní mše svatá v místním 
kostele sv. Kateřiny Alexandrijské.



 

BENEFIČNÍ KONCERT V OPAŘANECHBENEFIČNÍ KONCERT V OPAŘANECH
12. prosince se uskutečnil již druhý koncert v kostele sv. Františka Xaverského v Opařanech v tomto roce, tentokrát ve 
vánočním aranžmá vzhledem k datu jeho konání. Řád sv. Lazara působí v opařanské Dětské psychiatrické nemocnici 
po mnoho let a velmi si považujeme toho, že jsme mohli navázat další etapu spolupráce i s novým vedením nemocnice 

v osobě ředitele doc. MUDr. Michala Goetze, Ph.D.

Vánoční koncert byl krásným společným zážitkem a oslavou adventu! Podobně jako na jaře, i nyní byli interprety 
koncertu studenti ZUŠ z regionu jižních Čech, konkrétně z Opařan, Bechyně, Tábora a z Vimperka a stejně skvělý byl 

i jejich výkon.  

Všichni mladí hudebníci se prezentovali výbornými výkony a velmi profesionálním přístupem. Hudba v jejich podání 
byla mimořádným zážitkem a společnou oslavou adventu. Bylo až fascinující vnímat, jak obrovskou má hudba sílu  

a jak velikou je inspirací. 

Nádherný barokní chrám sv. Františka Xaverského byl dokonalou kulisou tohoto výjimečného hudebního zážitku a celý 
prostor byl prodchnut blížící se vánoční atmosférou, což bylo patrné nejen na tvářích pacientů Dětské psychiatrické 

nemocnice, ale i na dospělých posluchačích.

Ráda bych znovu poděkovala všem studentům ZUŠ a jejich učitelům za jejich skvělé výkony a za jejich ochotu připojit 
se k celé akci.  Veliké díky patří i panu faráři R.D. Josefu Charyparovi a biskupství českobudějovickému, zejména  

J.Ex. Vlastimilu Kročilovi, který konání koncertu v opařanském kostele podpořil a převzal nad ním záštitu.

Těšíme se na další společné zážitky.
   Dame Kamila Malinská, DCLJ

kancléřka Českého velkopřevorství

České velkopřevorství uskutečnilo 
ve spolupráci s Dětskou 

psychiatrickou nemocnicí Opařany 
již 8. Dobročinný adventní bazárek, 
který se konal ve prospěch dětských 

pacientů nemocnice. Na bazárku, 
který navštívil i pan ředitel 

nemocnice, bylo živo. K dispozici 
byly praktické věci, oblečení, 

hračky, porcelán, sošky, knížky… 
zkrátka vše milé, co má kdo rád.

Celý výtěžek byl opět věnován 
na volnočasové aktivity pacientů 

nemocnice.
K. M. 2120

České velkopřevorství dlouhodobě 
podporuje pacienty z Dětské 
psychiatrické nemocnice v 

Opařanech a proto se rozhodlo jim 
opět splnit nějaké přání. 

A protože zážitky jsou mnohdy lepší, 
než hmotné dary, navštívili společně 

s  kancléřkou Kamilou Malinskou 
ateliéry TV Nova. 

V prostorách, kde se natáčí 
populární seriál Ordinace v růžové 

zahradě 2, strávili společně dvě 
hodiny s herci a zaměstnanci 

televize a mohli si tak prohlédnout 
práci filmařů přímo mezi kulisami 

natáčení. 

Věříme, že se všem výlet líbil  
a určitě můžeme slíbit, že děti 
budeme podporovat i nadále.

Dame Kamila Malinská, DCLJ

ADVENTNÍ BAZAR ADVENTNÍ BAZAR 
V OPAŘANECHV OPAŘANECH

VÝLET PRO VÝLET PRO 
OPAŘANSKÉ PACIENTYOPAŘANSKÉ PACIENTY



PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 
UPRCHLÍKŮ V ČRUPRCHLÍKŮ V ČR

Vážení,Vážení,

rád bych jako špitálník řádu podal stručnou a pokornou informaci o našem řádovém rád bych jako špitálník řádu podal stručnou a pokornou informaci o našem řádovém 
projektu podpory rodin, především žen a dětí, které musely v důsledku neospravedlnitelné projektu podpory rodin, především žen a dětí, které musely v důsledku neospravedlnitelné 
agrese Ruské federace vůči Ukrajině opustit svoji vlast, své domovy a rodiny. V třístranné agrese Ruské federace vůči Ukrajině opustit svoji vlast, své domovy a rodiny. V třístranné 

spolupráci ve složení řád svatého Lazara, Centrum psychosomatické mediciny  spolupráci ve složení řád svatého Lazara, Centrum psychosomatické mediciny  
a Stabilplastik, s.r.o., se od března daří 2022 - tedy po měsíci od zahájení agresivní války a Stabilplastik, s.r.o., se od března daří 2022 - tedy po měsíci od zahájení agresivní války 

proti Ukrajině - komplexně pečovat a uspokojovat potřeby ukrajinských žen a dětí ve proti Ukrajině - komplexně pečovat a uspokojovat potřeby ukrajinských žen a dětí ve 
startovacích bytech Centra psychosomatické medicíny. Pomoc probíhá na několika startovacích bytech Centra psychosomatické medicíny. Pomoc probíhá na několika 

úrovních. Jsou jimi: finanční podpora bydlení, zajištění zdravotní péče, sociální podpora, úrovních. Jsou jimi: finanční podpora bydlení, zajištění zdravotní péče, sociální podpora, 
potravinová banka, terapeutická podpora a duchovní podpora.potravinová banka, terapeutická podpora a duchovní podpora.

Tato naTato naše pomoc nemůže zvrátit veškeré utrpení těchto žen a dětí, ale může jim pomoci še pomoc nemůže zvrátit veškeré utrpení těchto žen a dětí, ale může jim pomoci 
překonat pocit marnosti a zajistit jim důstojný život v jejich dočasném domově.překonat pocit marnosti a zajistit jim důstojný život v jejich dočasném domově.

ZZ mého pohledu je tento projekt i nadále velmi potřebný. Děkuji všem za podporu tohoto  mého pohledu je tento projekt i nadále velmi potřebný. Děkuji všem za podporu tohoto 
projektu.projektu.

CChev. Martin Vlček, KLJ, špitálník ČVPhev. Martin Vlček, KLJ, špitálník ČVP
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Stabilplastik, spol. s r.o. 
5.května 457, 250 64 Měšice 

IČ 25619578, DIČ CZ25619578 
Tel.: +420 233355385 

E-mail: stabilplastik@stabilplastik.cz, www.stabilplastik.cz 
. 

Vážená paní  
Kamila Malínská 
Vojenský a špitální řád 
svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia 
Riegrova 1 
583 01 Chotěboř 
 
 

V Praze 21.12.2022 
 
 
Vážená paní Malínská, 
 
rádi bychom tímto poděkovali Vojenskému a špitálnímu řádu svatého Lazara Jeruzalémského („Řád“) 
za jeho obětavou finanční pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří v důsledku vojenského napadení 
svého státu byli nuceni hledat přístřeší v bezpečnější zemi.  
 
Veškeré finanční prostředky Řádu byly využity v souladu s podmínkami smlouvy ze dne 17.5.2022 
pro uprchlíky. Jejich počet v našem ubytovacím zařízení po celou dobu neklesl pod 35 osob, přičemž 
se jednalo téměř výlučně o ženy a děti.  
 
Rovněž chceme tímto poděkovat za hmotnou pomoc – sadu vitamínů pro ženy. Protože konflikt na 
Ukrajině pokračuje, rozhodli jsme se pokračovat v poskytování ubytovacích služeb pro uprchlíky a 
zajišťovat jim tak bezpečný přechodný domov. Jsem rád, že pro všechny školou povinné děti z naší 
ubytovny se nám podařilo zajistit jejich umístění do škol.  
 
Jsme si vědomi, že nelze plně nahradit uprchlíků jejich domov a že žádná výše pomoci nemůže plně 
kompenzovat utrpení, kterému jsou v důsledku vojenského konfliktu vystaveni. Nicméně i s pomocí 
Řádu můžeme alespoň částečně poskytnout důstojné podmínky pro jejich dočasný pobyt v naší zemi. 
 
Velice si vážíme přímé podpory Řádu a spolu s uprchlíky jsme za jakoukoli pomoc vděční a děkujeme 
za ní. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ing. Patrik Luxemburk                                                        Ing. Jan Suchopár 
Jednatel                                                                               Jednatel 
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Brněnská komenda Českého velkopřevoství oslavila 17. prosince svátek 
svatého Lazara Jeruzalémského účastí na benefičním koncertě pro Hospic 

sv. Alžběty, se kterým spolupracuje. 

Hudební představení Tajemství zrození s adventní i vánoční tematikou 
provedl soubor Plaisirs de Musique a vokální oktet Octopus Vocalis 

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kterou spravuje 
Augustiniánské opatství sv. Tomáše. 

Po koncertě byla sloužena privátní mše svatá za živé a zemřelé členy řádu, 
jenž celebroval kaplan brněnské komendy P. Wit Marciniec, SChLJ.

Fr. Adam Svadbík, BLJ

BRNĚNSKÁ KOMENDA BRNĚNSKÁ KOMENDA 
PODPOŘILA HOSPIC SV. ALŽBĚTYPODPOŘILA HOSPIC SV. ALŽBĚTY

Řádový sbor pražské komendy Ensemble Lazarus ukončil svou  
druhou sezonu na kůrech pražských chrámů.

Vyjma mnoha hostování s dalšími sbory - nejen - v hlavním městě,  
odehrál také řádový charitativní koncert pro uprchlíky z Ukrajiny 
ubytované v křižovnickém klášteře, a výrazně přispěl našemu dílu  

i ke kráse lazariánských bohoslužeb.

V době adventní již tradičně doprovázel svým zpěvem rorátní mše v kostele 
sv. Petra na Poříčí, a neméně důstojně oslavil také Vánoce. 

Všem členům souboru a především jeho sbormistryni  
Marii Vozkové patří naše srdečné poděkování.

Již teď se těšíme na nadcházející rok zpříjemněný hudbou našeho sboru. 

ŘÁDOVÝ SBOR ŘÁDOVÝ SBOR 
UKONČIL SVOU DRUHOU SEZONUUKONČIL SVOU DRUHOU SEZONU
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Kněz a účastník protinacistického 
odboje hrabě Antonín Bořek-
Dohalský z Dohalic dokonal svůj 
život v bažinách koncentračního 
tábora Osvětim 3. září 1942. 
Výrazné osobnosti prvorepublikové 
společnosti se stala osudnou touha 
dvou německých kněží obsadit 
pražský arcibiskupský stolec. Ani 
odstranění Dohalského jim však 
vytoužený úřad nepřineslo.

Antonín Bořek-Dohalský se narodil 
23. října 1889 na zámku v Přívozci u 
Domažlic. Jeho rodiči byli František 
Karel hrabě Bořek-Dohalský a Marie 
Ludovika d’Hoop. Rodiče nechali 
druhorozenému synovi svobodu ve 
volbě svého povolání a poslali jej 
do pražské Strakovy akademie. Ta 
tehdy sloužila jako studijní zázemí 
pro chlapce z chudších šlechtických 
rodin. Vystudoval na Malostranském 
gymnáziu a zamýšlel se nad 
navazujícím studiem.

Jeho rozhodnutí o dalším životě 

ovlivnili dva duchovní působící ve 
Strakově akademii jako vychovatelé 
- budoucí světící biskup Antonín 
Podlaha a budoucí pražský arcibiskup 
a kardinál Karel Kašpar. Právě pod 
jejich vedením se mladý absolvent 
gymnázia rozhodl pro kněžskou 
dráhu a odešel do Říma, kde zahájil 
svá teologická studia. 

Tam vstoupil do České kněžské koleje 
a zapsal se na Papežské univerzitě 
Urbaniána. Za spolužáka měl 
například i budoucího kardinála Josefa 
Berana. Za pět let dosáhl doktorátu a 
28. února 1912 byl vysvěcen na kněze. 
Poté se vrátil do Čech, kde působil v 
Boru u Tachova a následně v Příbrami. 
Od září 1916 se stal polním kaplanem 
a odešel na frontu. Konec první 
světové války prožil v Milovicích, kde 
sloužil italským válečným zajatcům.

Po vzniku republiky se Bořek-
Dohalský vrátil na Příbramsko. Tam 
si vybudoval silný vztah k poutnímu 
místu na Svaté Hoře. Opravdový 

zvrat v jeho životě ale přinesl až  
10. říjen 1924, kdy ho pražský 
arcibiskup František Kordač jmenoval 
svým sekretářem a ceremoniářem. 
Poté odstartoval jeho strmý vzestup 
po žebříčku církevní hierarchie. 

Roku 1928 jej papež Pius IX. jmenoval 
svým čestným komořím. Dohalský 
tak získal titul Monsignore. O tři 
roky později se stal kancléřem 
pražského arcibiskupa a kanovníkem 
metropolitní kapituly u katedrály 
svatého Víta. 

Ve 30. letech už Dohalský patřil mezi 
vážené postavy nejen v církevních, ale 
i ve společenských a diplomatických 
kruzích. Politicky se přikláněl k Tomáši 
Garrigue Masarykovi, s Edvardem 
Benešem udržoval blízký přátelský 
vztah. I proto ho později podporoval 
při prezidentské volbě v roce 1935. Za 
dobře byl ale třeba taky s generálem 
Aloisem Eliášem a pozdějším 
protektorátním prezidentem Emilem 
Háchou.

Roku 1937 spolu s hradeckým 
biskupem Mořicem Píchou a knížetem 
Karlem Schwarzenbergem obnovil 
v Československu velkopřevorství 
Vojenského a špitálního řádu svatého 
Lazara Jeruzalémského, jehož se stal 
církevním prelátem. Jak se později 
ukázalo, celá jeho rodina řádem 
nakonec úzce spojila svůj osud, 
Antonínův prasynovec Václav Bořek-
Dohalský se v roce 2004 stal dokonce 
českým velkopřevorem.

„Antonín Bořek-Dohalský byl jednou 
z nejvýraznějších postav našeho řádu 
při obnovení jeho činnosti na našem 
území. Nebýt jeho diplomatických 
schopností a církevní záštity, možná 
by české velkopřevorství ani nikdy 
nevzniklo,“ říká úřadující duchovní 
převor řádu sv. Lazara a litoměřický 
probošt J.M.can. Jiří Hladík, ECLJ. 
Dodává také, že řád v současné době 
uvažuje o podání podnětu k jeho 
svatořečení jako mučedníka.

Ve stínu událostí Mnichovské dohody 
Bořek-Dohalský podepsal prohlášení 
české a moravské šlechty o věrnosti 
republice, a následně začal udržovat 
kontakty s pracovníky odboje proti 
okupantům. Aby tím neohrozil 
pražské arcibiskupství, nabídl svou 
rezignaci na funkci kancléře. Tu 
však pražský arcibiskup kardinál 
Karel Kašpar odmítl přijmout. Pod 
zástěrkou úředních povinností 
tak nadále duchovně i materiálně 
pomáhal odboji.

Osobní zlom pro něj nastal  
s příchodem zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha do 
Prahy, kdy byl zatčen jeho mladší 
bratr Zdeněk Bořek-Dohalský, 
prvorepublikový novinář a výrazná 
osobnost odboje. Ten byl pak více než 
tři roky vězněn a krátce před koncem 
války v terezínské Malé pevnosti  
popraven. Nacistická mračna se ale 
pomalu začala stahovat také nad 
pražským arcibiskupským palácem.

V dubnu 1941, kdy umíral kardinál 
Kašpar, začala Třetí říše tlačit na 
Vatikán, aby dalším pražským 
arcibiskupem jmenoval kněze 
německé národnosti kolaborujícího s 
režimem. Mezi nacistické kandidáty 

se řadil německý metropolitní 
kanovník Josef Grüner, a převor řádu 
maltézských rytířů Franz Werner 
Bobe. Samotný Řím však měl ve svém 
hledáčku raději kanovníka Antonína 
Bořka-Dohalského, který by pro něj 
byl vhodnějším kandidátem.

Vůči ambiciózním Němcům, kteří Vůči ambiciózním Němcům, kteří 
se se chtěli na uvolněný post za každou 
cenu dostat, byl Bořek-Dohalský 
sarkastický: „Jistě, můžete se stát 
pražským arcibiskupem, ale teprve až 
Německo vyhraje válku,“ vmetl tehdy 
do očí kanovníku Grünerovi. Ten mu 
tuto urážku nikdy neodpustil. Ještě 
více ho ale nenáviděl převor Bobe, 
který si už v tu dobu nechal v Římě 
ušít fialovou arcibiskupskou kleriku 
a vnímal Bořka-Dohalského jako 
největší překážku ve vysněné kariéře, 
kterou bylo třeba za každou cenu 
odstranit.

Pravděpodobně na udání jednoho 
z těchto německých kněží vtrhlo 5. 
června 1942, den po Heydrichově 
smrti, gestapo do kaple Ústavu slepých 
dívek na Kampě, kde Bořek-Dohalský 
právě dosloužil mši. Nestihl si ani 
svléct ornát a byl odvezen k výslechu 
do pražského Petschkova paláce. Tam 
se setkal se svým starším bratrem 
Františkem Bořkem-Dohalským, 
československým diplomatem, který 
byl ten den zatčen také.

Zbitý kanovník po výslechu přiznal, 
že působil jako Benešův pověřenec  
v tajném spojení mezi Háchou  
a Eliášem. Podle některých svědectví 
dokonce dva dny předem věděl  
o plánovaném atentátu na Heydricha 
a snažil se přispět k záchraně 

všech zúčastněných. Možná i proto 
byla na dokumentech, které ho 
provázely do koncentračního tábora, 
uvedena zkratka R.U. – „Rückkehr 
unerwünscht“ - Návrat nežádoucí. 

Oba bratři byli následně převezeni do 
Terezína, kde je věznili více než měsíc. 
František byl nakonec deportován 
do koncentračního tábora Dachau, 
kde se dožil konce války. Antonín 
se v Terezíně setkal s budoucím 
litoměřickým biskupem a vězněm 
nacistického i komunistického režimu 
Štěpánem Trochtou. 

Trochta na Bořka-Dohalského po 
válce vzpomínal takto: „Protože měl 
ovázanou celou hlavu, ptal jsem se 
ho, co s ním prováděli, a vyslovil jsem 
mu své politování. On mi odpověděl: 
Toto je pravé následování Krista. Jeho 
výrok na mě hluboce zapůsobil.“ Před 
nástupem do vlaku se ještě Trochtovi 
vyzpovídal, a pak již putoval směr 
Osvětim. Nedlouho po svém příjezdu 
byl 3. září 1942 Antonín Bořek-
Dohalský ubit německými dozorci při 
práci v osvětimských bažinách.

Odstraněním nebezpečného soka však 
němečtí kněží svého cíle nedosáhli. 
Pražský arcibiskupský stolec zůstal až 
do roku 1946 neobsazený, kdy na něj 
usedl Dohalského bývalý spolužák 
Josef Beran. Pomyslný trest nakonec 
stihl oba německé duchovní. Kanovník 
Josef Grüner přežil Dohalského jen  
o rok, když v prosinci 1943 náhle padl 
mrtvý na podlahu sakristie svatovítské 
katedrály, a převor Franz Werner Bobe 
byl po válce odsouzen k trestu smrti 
za kolaboraci a poté popraven.

Výročí jeho úmrtí připomenula  
zádušní mše v kostele Nejsvětější 
Trojice v Hluboši u Příbrami, kde 
Bořek-Dohalský působil jako farář 
mezi lety 1921 až 1924. Jeho zdejší 
práci i osobní hrdinství tam nově 
připomíná pamětní deska na zdi 
chrámu, kterou odhalil litoměřický 
biskup a nositel záslužného kříže 
Českého velkopřevorství J.Ex. Jan 
Baxant,  FeM II, za účasti rodiny, 
zástupců kraje, Masarykovy 
společnosti, místní orelské jednoty a 
rytířů řádu sv. Lazara.

CFr. Dušan Šulc, SBLJ 
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Osobní znak  
J.M.can. Antonína  

Bořek-Dohalského, GCLJ-Jořek-Dohalského, GCLJ-J
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Jeho Svatost Benedikt XVI.
1927 - 2022

Odpočinutí věčné dej mu, Pane.
A světlo věčné ať mu svítí.
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